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AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº.132/2020
A Prefeitura Municipal de São Francisco do 
Guaporé Estado de Rondônia, Localizada 
na: Av. Guaporé Nº4557, esquina coma 
Av. Brasil Bairro - Cidade Alta, através da 
Equipe do Pregão Eletrônico, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que 
fará realizar na forma do disposto da Lei 
10.520/2002, e subsidiariamente com a Lei 
8.666/93, licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE, tendo como objeto a: Aquisição de 
01 (um) Ônibus Rural Escolar - ORE 3, 
Solicitado pela Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administra-
tivo Nº.1720/2020
b) FONTE DE RECURSOS:  TESOURO 
c) ABERTURA:  02/12/2020    AS 10:00 
HORAS.
e) LOCAL: www.licitanet.com.br Para todas 
as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF).

O Edital e seus anexos estão disponíveis, no 
site www.licitanet.com.br

São Francisco do Guaporé-RO,
20 de Novembro de 2020.

Evandro Bucioli 
Pregoeiro Oficial 

Port.181/2018

AVISO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº.133/2020
A Prefeitura Municipal de São Francisco do 
Guaporé Estado de Rondônia, Localizada 
na: Av. Guaporé Nº4557, esquina coma 
Av. Brasil Bairro - Cidade Alta, através da 
Equipe do Pregão Eletrônico, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que 
fará realizar na forma do disposto da Lei 
10.520/2002, e subsidiariamente com a Lei 
8.666/93, licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE, tendo como objeto a: Aquisição de 
material permanente 01 (um) motor de 
polpa, Solicitado pela Secretaria Munici-
pal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administra-
tivo Nº.1733/2020
b) FONTE DE RECURSOS:  TESOURO 
c) ABERTURA:  02/12/2020    AS 11:00 
HORAS.
e) LOCAL: www.licitanet.com.br Para todas 
as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF).

O Edital e seus anexos estão disponíveis, no 
site www.licitanet.com.br

São Francisco do Guaporé-RO,
20 de Novembro de 2020.

Evandro Bucioli 
Pregoeiro Oficial 

Port.181/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente Termo de Homologação, Eu, 
ANTÔNIO ZOTESSO, Prefeito Municipal 
de Teixeirópolis RO, à vista ao TERMO 
DE ADJUDICAÇÃO, no processo n.º 
GI-430/2020, e principalmente a licitação 
realizado através da Modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO n.º 87/CPL/2020. Refe-
rente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA), 
PARA ATENDER AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE TEI-
XEIRÓPOLIS/RO. Vem HOMOLOGAR a 
favor das empresas:
EMPRESA: COMERCIO VAREJISTA 
DE ARMARINHO MARTINS EIRELI – 
13.807.868/0001-40, vencedora dos ITENS 
001, 002, 003, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 
015, 016, 017, 022 e 028, perfazendo um 
valor de R$ 4.616,75 (Quatro mil seiscentos 
e dezesseis reais e setenta e cinco centavos).
E M P R E S A :  E C O L I M  E I R E L I  – 
17.221.558/0001-08, vencedora dos ITENS 
004, 014, 019, 023, 027, 029, 030 e 033, per-
fazendo um valor de R$ 863,01 (Oitocentos e 
sessenta e três reais e um centavo).
EMPRESA: BONIN & BONIN LTDA – 
29.004.099/0001-81, vencedora do ITEM 
025, perfazendo um valor de R$ 313,50 
(Trezentos e treze reais e cinquenta centavos).

Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO,19 de Novembro de 2020.

ANTÔNIO ZOTESSO
Prefeito Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

Nº. 007/CPL/2020 (PMOPO)
A Estância Turística Ouro Preto do Oeste, 
por meio da Comissão Permanente de Li-
citação nomeada pelo Decreto nº 13.893/
GP/20, torna público os autos do Processo 
Administrativo nº. 2394/SEMINFRA/2020, 
que será realizada a sessão pública no DIA 11 
DE DEZEMBRO DE 2020 ÀS 09h00m na 
sala da CPL – Comissão Permanente de Lici-
tações, localizada na Av. Daniel Comboni nº. 
1156 no prédio da Prefeitura onde funciona a 
sede do Município, a licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/CPL/20, 
do tipo Menor preço global, tendo como OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTA-
ÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS 
COM ÁREA DE 2.146,05M², COM DRE-
NAGEM SUPERFICIAL, MEIO FIO E 
SARJETA, REFERENTE A TRECHOS 
DA RUA PROJETADA XXI, ANA NERY, 
COSTA E SILVA E ALUÍSIO FERREIRA, 
na Estância Turística Ouro Preto do Oeste/
RO. Nos termos do Projeto Básico, especi-
ficações técnicas e demais documentos que 
instrui o Processo Administrativo nº. 2394/
SEMINFRA/2020 (Conforme os serviços 
e materiais constantes na planilha orça-
mentária e composição de custo). No valor 
global de R$ 304.954,57 (Trezentos e quatro 
mil, novecentos e cinquenta e quatro reais 
e cinquenta e sete centavos), proveniente 
de recursos do CONVÊNIO SICONV N° 
865372/2018. A pasta técnica impressa, com 
o inteiro teor do Edital e seus respectivos mo-
delos, adendos e anexos, estará à disposição 
para consulta, no endereço supramencionado 
no horário comercial, das 7:30 às 13:30 
hs de 2ª a 6ª feira os interessados poderão 
obter a cópia impressa integral do edital. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimentos, deverão ser dirigidos à 
Comissão Permanente de Licitação. Através 
dos (Telefones: 69 (3461- 2416), (3461-5269) 
e (3461-4795). 

Ouro Preto do Oeste/RO,
20 de novembro de 2020. 

Fábio Lopes Galdêncio
Presidente /CPL/DEC/GP/13.893/20

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURO PRETO DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ
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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMUG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

_________________________________________________________________________ 1
Rua Dom Pedro I, 2389, Centro, Cep. 76.926-000 – Fone: (69) 9 9974 8944 – CNPJ: 63.787.071/0001-04

E-mail: pregoeiromirante@gmail.com – Mirante da Serra – RO.

Processo:_________

Nº Folhas:_______

Rubrica:_____

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº: 1386/2020/SEMSAU
Modalidade: Pregão 079/2020/CPL/PMMS
Edital nº: 079/2020
Forma: Eletrônica
Tipo: Menor Preço Por Item.
Modo de Disputa: ABERTO
Valor Estimado: R$ 22.362,26

Objeto: Aquisição de materiais de consumo para atendimento da Rede Básica de
Saúde e Farmácia Básica através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

O Município de Mirante da Serra - RO, através da Secretaria Municipal de Governo com endereço à
Rua Dom Pedro I, 2389 – Centro, por meio do setor de Licitações, através do Pregoeiro e equipe de
apoio designados pelo Decreto nº 2.483/2019, com autorização da Autoridade Superiora, de acordo
com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar
nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto
Municipal nº 2.696 de 24 de junho de 2020, Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, e demais condições fixadas neste edital, Tornar público, para conhecimento dos
interessados, que, realizará a licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, MODO
DE DISPUTA ABERTO, com critério de julgamento menor preço por item.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
A partir do dia 23/11/2020
LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 07/12/20 às 9h. (Horário de Brasília - DF)
INÍCIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 07/12/2020 às 9h01min. (Horário de Brasília - DF)
FIM DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 07/12/2020 às 9h30min. (Horário de Brasília - DF).
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:
Dia 07/12/2020 às 9h31min. (Horário de Brasília - DF).

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado,
através do Pregoeiro e sua equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos que o integram poderá ser acessada
gratuitamente nos sites: http://www.transparencia.mirantedaserra.ro.gov.br e www.licitanet.com.br.
Para dúvidas e esclarecimentos procure a Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Mirante da
Serra - RO, em horário de expediente de segunda a sexta-feira das 07h00min às 13h:00min, excetos
feriados.
DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada
para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

Mirante da Serra - RO, 20 de novembro de 2020.

Cintia Speroto Moreira
PREGOEIRA SUBSTITUTA

Port. nº 5.197/2020

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
DE OPERAÇÃO – LAO/LAPP

R. DE SÁ GOIZ – ME (Auto Posto Companheiro), localiza-
do na Avenida Tiradentes n° 194, Centro - Distrito   de Rio Par-
do, Município: Porto Velho com CNPJ: nº 11.821.446/0001-01 
torna público que requereu à SEMA – Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Porto Velho, 
em 03/11/2020, a Licença Ambiental de Operação – LAO/
LAPP, para a atividade de Comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores, Comércio varejista de gás lique-
feito (GLP). Comércio varejista de lubrificantes; Serviços de 
borracharia para veículos automotores; Serviços de lavagem, 
lubrificação e polimento de veículos automotores; Comércio 
a varejo de pneumáticos e câmaras de ar;  Comércio varejista 
de bebidas; Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; 
Restaurantes e similares; Serviços de instalação, manutenção 
e reparação de acessórios para veículos automotores; Manu-
tenção e reparação de motocicletas e motonetas; Comércio a 
varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores; 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/PMNBO/2020 

PROCESSO Nº 1269/2020 
 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE - RO 
CONTRATADA: BARBOSA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA 
 
DO OBJETO  
O objeto do presente termo contratual é: 
Item Descrição Quant Valor Unit. Valor Total 

1 Casa panorâmica 03 casinha de boneca, escorregador, 02 
balanços, cadeirinha com assento para bebê, gangorra vai 
e vem, trapézio, escada na horizontal com guarnição e 
corrimão. 
Descrição casinha de boneca: casinha de boneca 
confeccionada em compensado naval de 12 mm 
de espessura, coberta com eternit sem amianto, 
1,60 m de frente e 1,25 m na lateral e com 1,90 m 
de altura, e as vistas das extremidades do telhado 
são recortadas, contendo 02 janelas de 50 cm por 
50 cm também com vistas recortadas e 01 portas 
de 50 cm por 1,20 m; ambas com detalhes de 
coração também em madeira. descrição 
escorregador: deverá ser executado conforme 
inclinação prevista em projeto, sendo seu 
assoalho executado com 30 cm de largura, sendo 
2 tábuas de 15 cm, com bordas arredondadas e 
espessura igual a 3 cm, devendo a mesma ser 
planada e lixada a fim de que seja evitado farpas 
e também de melhorar o deslizamento sobre a 
peça de madeira. deverá ser colocado nas laterais 
do escorregador, tábuas de proteção de altura 
igual a 12 cm e espessura de 2 cm. 

Descrição balanço tipo cadeirinha: cada balanço 
deverá ser sustentado por 04 cordas de ceda, 
apoiados em caibros de madeira de 5x6 cm. as 
cadeirinhas em madeiras e com as dimensões de 
35x35 cm e altura de 31 cm, conforme detalhe em 
projeto. 

Descrição balanço tipo vai e vem: terá sua base 
em tábua de 20 cm de largura no comprimento 
conforme especificado em projeto e espessura 
igual a 1,5 cm. A sustentação do mesmo deverá 
ser feito através de correntes zincadas de 5,0 
mm, com apoio na parte superior em caibro de 

6 R$8.800,00 R$ 52.800,00 
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madeira de 5x6 cm e na parte inferior em tubo de 
ferro galvanizado de “½” de diâmetro, sendo dois 
em cada extremidade do balanço, um para 
sustentação dos pés e um para apoio das mãos.  

Descrição trapézios: deverá ser pendurado com 
correntes zincadas de 5 mm, parafusada em uma 
extremidade em caibro de madeira de 5x6 cm e 
na outra extremidade em peça de madeira com 
diâmetro de 1”. 

Descrição cobertura: a casa panorâmica coberta 
com telhas de fibro cimento sem amianto, 
apoiada em peças de madeira de 5x5 cm e ripas 
de madeira de 2x5 cm. 

Descrição balanço com tábua: balanço em tabua 
medindo 12x40 cm e esp. 2 cm. 

Descrição pintura: todas as peças de madeira que 
compõe o conjunto da casa panorâmica deverão 
estar lixadas e planadas, para que seja recebida a 
pintura em duas demãos com tinta automotiva. 

Descrição piso: na parte inferior da casa 
panorâmica, deverá ser executado lastro para 
areia ou gramado com espessura de 7 a 12 cm 
(obs. a colocação de areia ou gramado fica por 
conta do município) e na parte superior, o piso 
será executado com réguas em madeira de lei 
com 7 a 12 cm de largura por 2 cm de espessura, 
devendo o espaçamento entre as peças não ser 
superiores a 1,5 cm. 

Descrição escada na horizontal com guarnição e 
corrimão: a escada deverá conter 8 degraus 
confeccionados em madeira maciça de 2 cm de 
espessura, 60 cm de comprimento e 12 cm de 
largura, a guarnição e o corrimão são feitos por 6 
réguas de 2 cm de espessura, 2 m de 
comprimento e 7 cm de largura.  

Descrição cerca lateral de segurança: a cerca 
deverá ser composta por 9 réguas de 2 cm de 
espessura, 2 m de comprimento e 7 cm de 
largura, sendo sustentadas por 6 caibros de 5cm x 
5 cm por 80 cm (espessuras e comprimento). 

2 Casa panorâmica 01, 1 escorregador, 2 cadeirinhas, 2 
balanços, 2 escadas verticais, 1 balanço vai e vem, 2 

5 R$7.740,00 R$38.700,00 
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trapézio. 
Descrição do escorregador; deverá ser executado 
conforme inclinação prevista em projeto, sendo 
seu assoalho executado com réguas de 15 cm de 
largura e espessura igual a 3 cm, devendo a 
mesma ser planada e lixada a fim de que seja 
evitado farpas e também de melhorar o 
deslizamento sobre a peça de madeira. deverá ser 
colocado nas laterais do escorregador, tábuas de 
proteção de altura igual a 12 cm e espessura de 2 
cm. 

Descrição balanço tipo cadeirinha: cada balanço 
sustentado por 04 cordas de ceda, apoiados em 
caibros de madeira de 5x6 cm. as cadeirinhas em 
madeiras e deverá ter as dimensões de 35x35 cm 
e altura de 31 cm, conforme detalhe em projeto. 

Descrição balanço tipo vai e vem: base em tábua 
de 20 cm de largura no comprimento de 2,20 m, 
conforme especificado em projeto e espessura 
igual a 2 cm. a sustentação do mesmo deverá ser 
feito através de correntes zincadas de 5,0 mm, 
com apoio na parte superior em caibro de 
madeira de 5x6 cm e na parte inferior em tubo de 
ferro galvanizado de ½” de diâmetro, sendo um 
em cada extremidade do balanço 

Descrição escadas verticais: deverá ser 
construído com 02 peças de madeira (caibro) de 
4x4 cm com altura de 1,90 m, tendo em suas 
laterais, barras de apoio para escada, em madeira 
roliça com diâmetro de 1” e com 6 degraus. 

Descrição de trapézios: deverá ser pendurado 
com correntes zincadas de 5 mm, parafusada em 
uma extremidade em caibro de madeira de 5x6 
cm e na outra extremidade em peça de madeira 
com diâmetro de 1”. 

Descrição cobertura: a casa panorâmica deverá 
ser coberta com telhas de fibro cimento sem 
amianto, apoiada em peças de madeira de 5x5 cm 
e ripas de madeira de 2x5 cm. 

Descrição balanço com tábua: balanço em tabua 
medindo 12x40 cm e espessura de 2 cm. 

Descrição pintura: todas as peças de madeira que 
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compõe o conjunto da casa panorâmica deverão 
estar lixadas e planadas, para que seja recebida a 
pintura em duas demãos com tinta automotiva. 

Descrição piso: na parte inferior da casa 
panorâmica, deverá ser executado lastro para 
areia ou gramado com espessura de 7 a 12 cm 
(obs. a colocação de areia ou gramado fica por 
conta do município) e na parte superior, o piso 
deverá ser executado com réguas em madeira de 
lei com 7 a 12 cm de largura por 2 cm de 
espessura, devendo o espaçamento entre as peças 
não ser superiores a 1,5 cm 

3 Casa panorâmica 02, construção de casa panorâmica em 
madeira com cobertura.com telha fé fibra cimento sem 
amianto. escorregador (02 unid.  balanço vai e vem (01 
unid. ), balanço em cadeirinha (02 unid 
descrição de escorregador: deverá ser executado 
conforme inclinação prevista em projeto, sendo 
seu assoalho executado com 30 cm de largura, 
sendo 2 tábuas de 15 cm, com bordas 
arredondadas e espessura igual a 3 cm, devendo a 
mesma ser planada e lixada a fim de que seja 
evitado farpas e também de melhorar o 
deslizamento sobre a peça de madeira. deverá ser 
colocado nas laterais do escorregador, tábuas de 
proteção de altura igual a 12 cm e espessura de 2 
cm. 

Descrição balanço tipo cadeirinha: cada balanço 
deverá ser sustentado por 04 cordas de ceda, 
apoiados em caibros de madeira de 5x6 cm. as 
cadeirinhas em madeiras e com as dimensões de 
35x35 cm e altura de 31 cm, conforme detalhe em 
projeto. 

Descrição balanço tipo vai e vem: deverá ter sua 
base em tábua de 20 cm de largura no 
comprimento conforme especificado em projeto e 
espessura igual a 1,5 cm. a sustentação do mesmo 
deverá ser feito através de correntes zincadas de 
5,0 mm, com apoio na parte superior em caibro 
de madeira de 5x6 cm e na parte inferior em tubo 
de ferro galvanizado de ½” de diâmetro, sendo 
dois em cada extremidade do balanço, um para 
sustentação dos pés e um para apoio das mãos. 

1 R$12.900,0
0 

R$ 12.900,00 
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Descrição escadas verticais: construído escada 
vertical, formado com 02 peças de madeira 
(caibro) de 4x4 cm com altura de 1,90 m, tendo 
em suas laterais, barras de apoio para escada, em 
madeira roliça com diâmetro de 1” e com 6 
degraus. 

Descrição trapézios: deverá ser pendurado com 
correntes zincadas de 5 mm, parafusada em uma 
extremidade em caibro de madeira de 5x6 cm e 
na outra extremidade em peça de madeira com 
diâmetro de 1”. 

Descrição escada pirata: deverá ser feita com 5 
peças de madeira arredondadas com diâmetro 
igual a 3x5x90 cm no sentido horizontal, 
separados entre si por 24 canos de ½” e no 
sentido vertical serão pendurados com 04 cordas 
de seda, fixadas na parte superior em caibro de 
madeira de 6x8 cm. 

Descrição bancos e mesa de madeira: deverá ser 
executada com peças de madeira de lei (tábua) 
com espessura igual a 3 cm. apoiada sobre réguas 
de madeira de2,5x12 cm.  

Descrição escada de bombeiro: será executada, 
utilizando peças de madeira de 5x5 cm fixada em 
caibro de madeira de 5x6 cm. o apoio para as 
mãos será em madeira roliça com diâmetro de 1”, 
conforme projeto. 

Descrição cobertura: a casa panorâmica deverá 
ser coberta com telhas de fibro cimento sem 
amianto, apoiada em peças de madeira de 5x5 cm 
e ripas de madeira de 2x5 cm. 

Descrição pintura: todas as peças de madeira que 
compõe o conjunto da casa panorâmica deverão 
estar lixadas e planadas, para que seja recebida a 
pintura em duas demãos com tinta automotiva. 

Descrição piso: na parte inferior da casa 
panorâmica, deverá ser feita com lastro para 
areia ou gramado com espessura de 7 a 12 cm 
(obs. a colocação de areia ou gramado fica por 
conta do município) e na parte superior, o piso 
será executado com réguas em madeira de lei 
com 7 a 12 cm de largura por 2 cm de espessura, 
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devendo o espaçamento entre as peças não ser 
superiores a 1,5 cm. 

Conforme especificações técnicas e condições minuciosamente descritas nos Anexos do Edital de 
INEXIGIBILIDADE Nº 20/2020, acompanhado de seus anexos, e os demais elementos constantes do 
Processo nº 1269/2020. 
DO VALOR 
Atribui-se ao respectivo contrato o valor de R$104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais), 
conforme consta na Inexigibilidade Nº 20/2020. 
DO PAGAMENTO 
Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá apresentar à unidade requisitante a competente 
nota fiscal (e demais documentos que por ventura sejam exigidos no edital), acompanhada do atestado de 
recebimento definitivo (quando for o caso) e cópias das CNDs INSS/FEDERAL, FGTS e 
TRABALHISTA. O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente 
indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada. O 
pagamento será efetuado da seguinte em até 10 (dez) dias, sendo efetuada a retenção na fonte dos 
tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em 
conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem cronológica 
de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, caput, da Lei Federal 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
A despesa decorrente da pretensa contratação correrá por conta dos recursos consignados ao Município de 
Nova Brasilândia D’Oeste na seguinte funcional programática:  
Órgão 02. Poder Executivo 
Unidade 
Orçamentária 

02.004. Secretaria Municipal de Educação 

Prog. Trabalho 12.361.0010.2.042. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 
FUNDEB 

Elemento de 
Despesa 

4.4.9.0.52 Equipamentos e material permanente 

Fonte de Recurso 1011004 FUNDEB 40% 
Nota de Empenho n° 1533/2020. 
DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias. 
DA RATIFICAÇÃO 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 111/2020 anexado ao processo administrativo 
1269/2020. 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da comarca de Nova Brasilândia D’Oeste para dirimir questões decorrentes da 
execução do presente contrato. 
DATA: 20.11.2020. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2020/SEMADGOV
Processo administrativo nº.1272/2020
DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
PARA O ANO/EXERCICIO 2020/2021.
Aos Vinte dias do mês de Novembro do ano de dois mil e 
vinte, na sala da CPL nas dependências do prédio da pre-
feitura Municipal, neste ato representado pelo Pregoeiro, 
senhor Evandro Bucioli, e a empresa: J. J. TECNOLOGIA E 
EMPREENDIMENTOS DE SISTEMA E INFORMATICA 
LTDA - EPP, CNPJ/MF: 03.072.771/0001-82, neste ato re-
presentado por seu representante legal conforme documento 
comprobatório, Lei Federal nº 8.666/93 e do Edital do Pregão 
Presencial em epígrafe, resolvem registrar preços PARA: 
SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS AD-
MINISTRATIVOS. Classificada nº 01 J. J. TECNOLOGIA 
E EMPREENDIMENTOS DE SISTEMA E INFORMATICA 
LTDA - EPP, CNPJ/MF: 03.072.771/0001-82.

EVANDRO BUCIOLI
Pregoeiro Oficial

Portaria nº 181/GP/2018

EMPRESA DETENTORA

REPRESENTANTE:
JOSE RIBAMAR COSTA FERREIRA JUNIOR  J. J. 
TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS DE SISTEMA 
E INFORMATICA LTDA - EPP

Bruna Hellen Kotarski
Secretária Municipal de Administração/SEGEAD

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO GUAPORÉ

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. V.UNT V. TOTAL
DIGITALIZAÇÃO DE PROCES-
SOS ADMINISTRATIVOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO FRANCISCO DO GUAPO-
RÉ, COM FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E DISPONIBI-
LIZAÇÃO DE PESSOAL.     UND 500.000 0,18 90.000,00

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Jonhatan Melo de Brito, Oficial do Registro de Imóveis da 
Comarca de Costa Marques/RO, na forma da lei, etc...
Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 
14/09/2020 o requerimento pelo qual:  DÉLIO ROQUE 
MACEDO, brasileiro, nascido aos 20/02/1959, Filho de 
Trindade Macedo e Laurinda Farias Macedo, funcionário 
público, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
04105701618/DETRAN/RO, expedida em 14/04/2011, onde 
consta o RG de nº 2006218 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob 
nº 277.442.721-53, declarou convivente em União Estável 
com NEDINA CÍNTIA BRANDINO AMAZONAS, brasi-
leira, nascida aos 22/10/1966, Filha de Paulo Nunes Amazonas 
e Sebastiana Brandino Amazonas, do lar, portadora da Cédula 
de Identidade RG n° 559.630 SSP/RO e inscrita no CPF n° 
271.555.522-91, residentes nesta cidade e domiciliados à 
BR 429, Lado Direito, KM 57, LT 12, Gleba Conceição, 
solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através 
da Usucapião extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei 
n. 6.015/1973, autuado sob protocolo 13.756 do livro 1-K de  
14/09/2020,  do imóvel rural denominado Lote 12, Gleba 16, 
Setor Costa Marques,  Gleba Conceição, localizado neste 
município de Costa Marques/RO, com área de 94,8714 
(noventa e quatro hectares,  oitenta e sete ares e quatorze 
centiares), localizado em Costa Marques/RO, com os 
seguintes limites e confrontações: NORTE: Lotes 13 e 14 
da Gleba 15, separada pela BR 429, lote 13 da Gleba 16, 
SUL: Gleba 16; ESTE: Lote 13 da Gleba 16 OESTE: Lote 
11 da Gleba 16. O imóvel possui matrícula individualizada 
no Registro de Imóveis de Costa Marques/RO sob o R-1 da 
matricula 2.200 do Livro 02, ficha 01. PROPRIETÁRIO 
TABULAR DA PRESENTE USUCAPIÃO: Senhora DE-
NILDA DOS SANTOS SANTOS, brasileira,  agricultora, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 524.164/SSP-ES e 
inscrita no CPF/MF nº 653.394.287-53 e  HUGO CARVA-
LHO DOS SANTOS, brasileiro, agricultor, portador do RG 
nº 469.033 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 472.049.237-15, 
casados entre si, Conforme Certidão de Casamento lavrada 
no cartório de Registro Civil de Linhares/ES, sob a matricula 
023788 01 55 1974 2 0025 202 0006344 63, residentes em 
Costa Marques/RO. DA MODALIDADE DE USUCAPIÃO 
PRETENDIDA. (art. 7º, I, «a” do Provimento nº 21/2017, 
da CGJ/RO). Assim sendo, ficam intimados terceiros even-
tualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros 
direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação 
escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões 
de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da 
publicação deste, ciente de que, caso não contestado presu-
mir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos 
Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, 
com o competente registro conforme determina a Lei. Costa 
Marques/RO, 20 de novembro de 2020. O Oficial, Jonhatan 
Melo de Brito. 1ª (primeira)  Publicação.

EXTRATO CONTRATO Nº117/2020
PROCESSO Nº 494/SEMAD/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIN-
GUEIRAS/RO.
CONTRATADA: B & B DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO 
DE GÁS E AGUA LTDA.
CNPJ N°. 32.151.394/0001-75
OBJETO: O OBJETO DESSE CONTRATO É A CONTRA-
TAÇÃO DA EMPRESA QUALIFICADA NO PREÂMBULO 
PARA FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) RECARGA 
DE GÁS DE COZINHA (GLP) BOTIJA DE 13 KG, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SERINGUEIRAS/
RO.VALOR R$= 330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS). 
PRAZO: 02 (DOIS) MESES
SERINGUEIRAS/RO; 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

ASSINAM
LEONILDE ALFLEN GARDA

PREFEITA

ILNADIR PEREIRA DA ROCHA
SECRETÁRIO

B&B DISTRIB. E COM. DE GÁS E AGUA LTDA
CONTRATADA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO:07 de dezembro de 2020 às 10h00min.
2º LEILÃO:14 de dezembro de 2020 às 10h00min.
LOCAL: www.rondonialeiloes.com.br

Evanilde Aquino Pimentel Leiloeira Oficial JUCER nº 
015/2009, com escritório na Rua Rua das Pedras, 454 em Ji-
-Paraná-ro, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL 
virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo eletrônico através do site www.rondo-
nialeiloes.com.br nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Central 
de Rondônia –SICOOB OUROCREDI com sede na Av. XV de 
novembro 140, Jardim Tropical, Ouro Preto do Oeste – RO, 
CNPJ Nº 02.144.899/0001-41, nos termos da Cédula de Cré-
dito Bancário nr. 363020, empréstimo com garantia através de 
alienação fiduciária, na qual figura como Fiduciante: CLEU-
DIMAR DE SOUZA, brasileira, solteira, portadora da CI – RG 
n. 766060 SSP/RO, inscrita no CPF sob n. 215.519.363-72, 
residente e domiciliada no Travessão 11 de maio, n. 2998, 
Centro, Município de Machadinho do Oeste/RO.

No dia 07 de dezembro de 2020 às 10h00min, em PRIMEI-
RO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
944.800,00 (novecentos e quarenta e quatro mil e oitocentos 
reais). 

O arrematante pagará, no ato do leilão, o valor da arrematação 
e o valor da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% (Cinco 
por Cento) do lance vencedor. O valor da comissão do leiloeiro 
não compõe o valor do lance ofertado.

DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel urbano denominado Lote 
n. 017, da quadra 006 (seis), setor 002 (dois), com uma área 
de 656,00m², contendo área construída de aprox. 600m², área 
não averbada, situado na Avenida Getúlio Vargas, na cidade 
de Machadinho D’Oeste/RO, em ótima localização comercial, 
conforme registro R-04-818, de 28 de novembro de 2018, 
da matrícula n. 818 – 11/03/2018, livro 02 - Registro Geral.

A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de 
conservação em que se encontra.

HAVENDO ARREMATANTE NO PRIMEIRO LEI-
LÃO FICA AUTOMATICAMENTE CANCELADO O 
SEGUNDO.

Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já desig-
nado o dia 14 de dezembro de 2020 às 10h00min, no mesmo 
local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 169.000,00 (cento e sessenta 
e nove mil reais). 

Outras informações no site da Leiloeira: www.rondonialeiloes.
com.br ou pelos Tels: 69-98133-1688 e 69-3421-1869.

EVANILDE AQUINO PIMENTEL
Leiloeiro Oficial

PEDIDO DE OUTORGA DE ÁGUA
O Sr. Edson Mozer da Silva, inscrita no CPF: 636.789.692-
91, residente e domiciliado na linha 8 da linha 81, lote 05, gleba 
16  do Município de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, 
torna público que requereu ao junto à Secretaria de Desenvol-
vimento Ambiental - SEDAM, em 21 de Novembro de 2020, 
a OUTORGA DA ÁGUA, para a atividade de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA- LP
O Sr. Edson Mozer da Silva, inscrita no CPF: 636.789.692-
91,  residente e domiciliado na Linha 8 da linha 81, lote 05, 
gleba 16 do Município de Ouro Preto do Oeste, Estado de 
Rondônia, torna público que requereu ao junto à Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, em  21 de novembro 
de 2020, o Pedido de renovação  de Licença prévia - LP, para 
a atividade de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO- LI
O Sr. Edson Mozer da Silva, inscrita no CPF: 636.789.692-
91,  residente e domiciliado na Linha 08 da linha 81, lote 05, 
gleba 16 do Município de Ouro Preto do Oeste,  Estado de 
Rondônia, torna público que requereu ao junto à Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, em  21 de novembro 
de 2020, o Pedido de renovação  de Licença instalação - LI, 
para a atividade de Piscicultura.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO- LO
O Sr. Edson Mozer da Silva, inscrita no CPF: 636.789.692-
91,  residente e domiciliado na Linha 08 da linha 81, lote 05, 
gleba 16 do Município de Ouro Preto do Oeste,  Estado de 
Rondônia, torna público que requereu ao junto à Secretaria de 
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, em  21 de novembro 
de 2020, o Pedido de renovação  de Licença dr operação - LO, 
para a atividade de Piscicultura.

(Da Redação) 
Aumentaram os ca-
sos de infecção pelo 
novo coronavírus 
(Covid-19) entre os 
jogadores dos clubes 
que estão na Série A 
do futebol brasileiro, 
em relação à última 
rodada. Nesta sexta-
-feira (20), 62 atletas 
estão afastados e em 
isolamento social, 
em razão da Covid, 
contra 43 na última 
semana.

Na quinta (19), 
o número era de 58, 
mas subiu com mais 
cinco casos no Pal-
meiras (Raphael Vei-
ga, Willian, Aníbal, 
Breno Lopes e Alan), 
clube que lidera a 
lista de jogadores au-
sentes, um no Corin-
thians (Jemerson), e 
um no Vasco (Talles 

Magno). No Palmei-
ras, Gabriel Menino 
foi liberado da qua-
rentena e vai jogar)

O Santos ,  por 
sua vez, tem nove 
jogadores infecta-
dos, além do técnico 
Cuca, que chegou 
a ser internado por 
causa da doença, mas 
recebeu alta na última 
segunda-feira (16).

Logo atrás estão o 
Atlético (MG), com 
oito jogadores infec-
tados e mais o treina-
dor argentino Jorge 
Sampaoli. O Vasco 
está com sete casos; 
Castan e Miranda 
também estavam in-
fectados, mas se recu-
peraram e retornaram 
aos treinos.

Com informações 
de Globoesporte.
com.

PREOCUPAÇÃO

Clubes da Série A estão com 62 
jogadores infectados pela Covid

Com 18 atletas afastados, Palmeiras é o 
time mais afetado pelo surto da doença

Foto: Assessoria/Divulgação


